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Onderwerp 
Huishoudelijke hulp 2015 en verder 
 
Geadviseerde beslissing raad 
 

1. Bij de begrippen uit de Wmo  “echt nodig hebben” en “niet kunnen betalen” als uitgangspunt te 
nemen: eerst beoordelen of een algemene voorziening voldoende is en maatwerk alleen 
inzetten als er geen andere oplossingen meer zijn (conform punt 4 van de Uitvoeringsnota 
huishoudelijke hulp 2015 en verder). Inwoners die een algemene voorziening niet kunnen 
betalen, kunnen bijzondere bijstand aanvragen; 

2. Algemene dienstverlening (de algemene voorziening) in te voeren voor nieuwe aanvragen 
huishoudelijke hulp 1 januari 2015, waarbij het uitgangspunt is dat inwoners eenvoudige 
schoonmaakondersteuning in principe zelf betalen; 

3. Door te gaan met het uitvoeringsplatform bar-dichtbij; 
4. De huidige prijsstelling voor de huishoudelijke hulp te handhaven; 
5. Een voorkeur te hebben voor de inzet van zelfstandige zorgprofessionals huishoudelijke hulp. 

 
 
Inleiding 
In oktober 2013 heeft de raad ervoor gekozen om huishoudelijke hulp per 2014 anders te gaan 
organiseren en 2014 als overgangsjaar te benoemen. Het anders organiseren en aanbieden van de 
huishoudelijke hulp was noodzakelijk, omdat financiering en wetgeving per 2015 substantieel wijzigen 
en de contracten met de thuiszorgaanbieders niet meer verlengd konden worden. Onderdeel van het 
nieuwe beleid is de oprichting van een onafhankelijk platform (bar-dichtbij), dat de vraag en 
aanbieders van onder meer huishoudelijke hulp bij elkaar brengt.  
 
Door de inzet van bar-dichtbij wordt alle ondersteuningsaanbod binnen de gemeente 24/7 op één plek 
toegankelijk via internet en telefonische consultatie. Niet alleen voor iedereen die het nodig heeft, 
maar ook voor iedere inwoner die graag allerlei dienstverlening in en rondom het huis wil regelen. 
Bar-dichtbij geeft inwoner persoonlijk en onafhankelijk advies en regelt indien wenselijk de hulp en 
ondersteuning. De inwoner betaalt voor de dienstverlening, tenzij er een Wmo-indicatie is. Dan betaalt 
de gemeente. Bar-dichtbij werkt samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, professionele 
dienstverleners, bedrijven, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties om inwoners zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. 
 
Nu de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 bekend is en er zicht is op de 
beschikbare middelen vanuit het Rijk, zijn slechts enkele wijzigingen nodig om uitvoering te kunnen 
geven aan onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden.  
 
 
  



Beoogd effect 
Een verantwoorde uitvoering van huishoudelijke hulp waarbij:  

1. Continuïteit en duidelijkheid wordt gecreëerd voor de bestaande (geïndiceerde) Wmo cliënten, 
aangezien er voor de duur van de indicatie geen herbeoordeling plaatsvindt; 

2. Wordt voorzien in een passend ondersteuningsaanbod waar eigen kracht, sociale netwerken, 
algemene en maatwerkregelingen elkaar aanvullen; 

3. De maatwerkregeling conform de wet wordt afgestemd op en voorbehouden aan hen die het 
echt nodig hebben / niet kunnen betalen; 

4. Rekening wordt gehouden met de nieuwe financiële kaders; 
 
 
Relatie met beleidskaders 
Uitgangspuntennota AWBZ / Wmo, vastgesteld september 2013 

 Uitvoeringsplan huishoudelijke hulp 2014, vastgesteld oktober 2013. 
 
 
 
Argumenten 
1.1.  De invulling van de begrippen “echt nodig hebben” en “niet kunnen betalen” is belangrijk bij de 
bepaling van welke voorziening ingezet wordt.  
Dit zijn nieuwe begrippen in de Wmo. Het gaat om criteria wanneer er individueel maatwerk nodig is, 
anders is een algemene voorziening voldoende. Wanneer de inwoner de algemene voorziening niet 
zelf kan betalen, kan een aanvraag gedaan worden via de bijzondere bijstand.  
 
2.1.  Door het instellen van een algemene voorziening huishoudelijke hulp wordt invulling gegeven 

aan de wettelijke taakstelling.  
Door deze alleen voor nieuwe klanten in te stellen, wordt continuïteit en duidelijkheid gecreëerd voor 
bestaande klanten. De bestaande klanten behouden hun rechten totdat zij opnieuw worden 
geïndiceerd. 
 
3.1. Een logisch vervolg op de ervaringen tot nu toe is  door te gaan met het uitvoeringsplatform 

bar-dichtbij. 
De voordelen worden zichtbaar voor de klant, gemeente en aanbieders. De klant heeft één plek waar 
alle ondersteuningsaanbod bij elkaar komt en wordt ondersteund in het maken van een keuze hierin. 
Aanbieders hebben één plek waar ze hun aanbod kunnen presenteren. Alle facturering richting 
gemeente verloopt via bar-dichtbij. De gemeente heeft hierdoor efficiency voordeel en kan eenvoudig 
de prestaties van de aanbieders monitoren.  
 
4.1.  Door te kiezen voor het hogere tarief 2014 wordt de kwaliteit van de dienstverlening beter 

geborgd.  
Dit tarief blijft de komende jaren even hoog als in 2014, om het huidige niveau van dienstverlening te 
borgen en de inkomenspositie van de hulpen niet verder te verslechteren. 
 
5.1. Door te kiezen voor zelfstandige zorgprofessionals die (via Alphatrots) aangesloten zijn bij 

bar-dichtbij, wordt ingezet op verbetering van de positie van de hulp. 
We kunnen met hetzelfde geld de inkomenspositie van deze zelfstandige hulpen verbeteren. 
 
5.2. Door te kiezen voor zelfstandige zorgprofessionals wordt geïnvesteerd in de relatie tussen 

hulp en klant.  
Deze relatie is de basis van goede dienstverlening.   
 
 
Overleg gevoerd met 
Het voorstel is besproken met alle aanbieders van huishoudelijke hulp en de Maatschappelijke 
Adviesraad Albrandswaard. Alle partijen kunnen zich vinden in het voorstel.  
 
 



Kanttekeningen 
1.1. Het begrip “niet kunnen betalen” is onvoldoende uitgewerkt.  
De uitwerking van dit begrip vindt niet nu plaats, maar bij de vaststelling van het minimabeleid. 
 
2.1.  Alleen nieuwe klanten zullen onder de algemene voorziening gaan vallen.  
Dit betekent voor bestaande klanten dat zij hun Wmo-indicatie behouden voor de 
schoonmaakvoorziening totdat zij opnieuw worden geïndiceerd. 
 
3.1. De resultaten van bar-dichtbij verdienen goede monitoring. 
De belangen voor de klant en de gemeente dienen goed geborgd te worden, gezien de aantallen 
klanten en bedragen. Vandaar dat er regelmatig overleg is en er rapportages geleverd worden. 
 
4.1. De kwaliteit van de dienstverlening moet goed bewaakt worden.  
Er is voor het tarief 2014 gekozen om te zorgen dat het niveau van de dienstverlening op peil blijft. Er 
moet wel op gelet worden dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.  
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De algemene voorziening is vanaf 2015 bedoeld voor eenvoudige huishoudelijke hulp. Inwoners die 
dit nodig hebben en kunnen betalen gaan de kosten zelf betalen.  
Mensen dit nodig hebben en niet kunnen betalen kunnen aanspraak maken op het minimabeleid. Voor 
1 januari 2015 ontvangt u hierover nog een separaat voorstel.  
 
 
Evaluatie/monitoring 
Eind 2014 zal er een rapportage volgen over de resultaten van de herindicaties. Het nieuwe beleid 
2015 zal voortdurend worden gemonitord. De monitoring wordt uitgevoerd door bar-dichtbij. De 
monitoringsvragen worden samen met de Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard opgesteld. 
Mochten de resultaten aanleiding geven tot bijsturing, zal hiertoe opnieuw besluitvorming gaan 
plaatsvinden.  
 
 
Financiën  
Door in te zetten op het hogere tarief van variant 2 en er scherp op te blijven toezien dat de 
ondersteuning ten goede komt aan de klant i.p.v. aan de organisatie, wordt ingezet op borging van de 
kwaliteit. Variant 2 past binnen de geraamde uitgaven 2015 minus de korting op de algemene 
uitkering. De totale begrote kosten 2015 (de uitgaven in het oude systeem) zijn € 1.291.000, de 
integratie-uitkering van het Rijk bedraagt € 912.313 en de verwachte uitgaven (in de nieuwe 
systematiek) bedragen € 940.000.  
Volledigheidshalve verwijzen wij u naar de tabel en toelichting op bladzijde 5 van de Uitvoeringsnota. 
De financiële gevolgen zijn meegenomen in de begroting 2015, die later dit jaar ter besluitvorming 
voorligt. 
 
 
Juridische zaken 
De klanten die al een indicatie huishoudelijke hulp hebben, zullen deze houden gedurende de looptijd 
van de indicatie. Wanneer deze afloopt en er een nieuwe indicatie gesteld moet worden, wordt er 
getoetst aan het nieuwe beleid.  
 
De verwijzing naar de algemene voorziening is geen besluit dat open staat voor bezwaar en beroep. 
Wettelijk gezien mag de burger altijd een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening. De 
beslissing op deze aanvraag staat open voor bezwaar en beroep. 
 
Het contract met Lekker Leven, de partij achter het digitale platform bar-dichtbij, dient verlengd te 
worden. Gebruik wordt gemaakt van de bepaling in het huidige contract, om deze telkens voor een 
periode van 1 jaar te verlengen tot een maximum van 4 jaar.  
Wij investeren hiermee in de relatie tussen hulp en klant. Dit is de basis van goede dienstverlening.  
Het college stelt aan u als Raad voor uw voorkeur uit te spreken voor de inzet van zelfstandige 
zorgprofessionals die (via Alphatrots) aangesloten zijn bij bar-dichtbij, in plaats van hun minder 



betaalde collega's in loondienst. Hierdoor kunnen we met hetzelfde geld de inkomenspositie van deze 
zelfstandige hulpen verbeteren. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Naar inwoners en aanbieders wordt gecommuniceerd dat gekozen wordt voor behoud van kwalitatief 
goede dienstverlening huishoudelijke hulp. Voor de klanten tot 1 januari 2015 wordt gekozen voor rust 
en duidelijkheid. Vanaf 1 januari 2015 wordt er een algemene voorziening huishoudelijke hulp 
opgezet.  
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage Voorstel beleidswijzigingen huishoudelijke hulp 2015 e.v. (57497) 
2. Besluit Raadsbesluit Huishoudelijke hulp 2015 (65356) 
3. Raadsvoorstel Raadsvoorstel huishoudelijke hulp 2015 en verder (65511) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


